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  . مقدمه1
در شبكه معنايي اسامي پروردگار جايگاهي بنيادين را داراست؛ چرا كـه از يـك   » رب«واژه 

كارگرفته شده است و بر اين اساس بـا مفـاهيم     به عنوان اسم خداوند بهسو در برخي آيات 
هاي دسـتوري آيـات بـراي     توحيدي ارتباط مستقيم دارد و از سوي ديگر در برخي تركيب

مفهوم غيرالهي استفاده گرديده و با حوزه معنايي شـرك در ارتبـاط اسـت. ايـن دوگـانگي      
جويي بيشتري مي يابـد كـه متـرجم قـرآن      ش پيكاربرد و نيز چندمعنايي واژه، هنگامي ارز

هاي ديني اسالم برخوردار نبـوده و   بخواهد آن را براي مخاطبيني بازگرداني كند كه از صبغه
در جوامع غيرمسلمان رشد يافته و از تازه مسلمانان باشد، بخصوص اگر پيش زمينه فكري 

اشند. لذا پرداختن بـه نظـام   و عقيدتي از برخي مفاهيم غيرتوحيدي كتب مقدس نيز داشته ب
معنايي واژگاني از اين دست در قرآن كريم اهميت خـاص داشـته و بـر محققـين مسـلمان      

هاي قرآن براي جوامع غيرمسلمان را بـه سـوي بهترشـدن سـوق      مفروض است كه ترجمه
  دهند.

هـاي   توان ديد. نخست پژوهش در نگاه به پيشينه دو نوع پژوهش را درباره اين واژه مي
اي از دانشـمندان را   تقدمان اعم از لغويان، مفسران و متكلمـان اسـت كـه طيـف گسـترده     م

دربرگرفته و ماحصل آن، بررسي اين واژه از هريك از ابعاد لغوي تفسيري و كالمـي اسـت   
هاي معاصر است كه از  ها اشاره شده است. دوم پژوهش كه در اثناي پژوهش به برخي از آن

اختي واژه به نگارش درآمده است (شيرزاد و همكاران، چندمعنايي شن دو جنبة: بررسي ريشه
سال پنجم، شماره قرآني،   ادبي هاي ، مجله پژوهشدر قرآن كريم »ب رب/ و رب«هاي  ريشه
شــناختي  هــاي زبــان ، پــژوهش»رب«؛ خــوانين زاده، معناشناســي تــاريخي واژه 1396، دوم

) و ديگـري بررسـي   120- 77، صـص 1394و زمسـتان   ييزسال چهارم، شماره دوم، پا قرآن،
هـاي دانشـمندان    زاده و نجارزادگـان، بـازخواني ديـدگاه    مفهومي واژه رب اسـت (خـوانين  

، 1393، مطالعات قرآن و حديث، سال هشتم، شـماره اول،  »رب«مسلمان در معنا و اشتقاق 
تخصصـي حسـنا،   - ؛ و نيز نك: كردنژاد، معناشناسـي واژه رب، مجلـه علمـي   67- 33صص

). اما با توجه به اينكه مسأله اين پژوهش نحوه ترجمه ايـن واژه بـه عنـوان    4، ش1389ربها
كه آيا تنها استفاده از  يكي از اسامي خداوند در دو وجه توحيدي و غيرتوحيدي است و اين

اند تمايز ميان اين دو وجـه   كافي بوده و مترجمان روس به درستي توانسته» خداوند«معادل 
هـاي پيشـين افـزون بـر      خود بازنمايانند؟ لذا تمايز اين جستار با پـژوهش را براي مخاطب 

و نه ساير مشتقات آن، توجه به نحوه ترجمه اين واژه و » رب«پرداخت خاص تنها به واژه 
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هـاي زبـاني موردنيـاز در     نيز نگرش به زباني غير از زبان فارسي به دليـل بررسـي ظرفيـت   
ر همـين اسـاس روش پـژوهش تحليـل مبتنـي بـر       ترجمه براي جوامع غيرمسلمان است. ب

اي از خـالل آثـار    هاي قرآني است كـه بخشـي از نكـات موردنيـاز در مباحـث ريشـه       داده
پژوهشي معاصر به دست آمده است. همچنين ابتدا ذكر برخي مباحث پيشيني مهـم دانسـته   

جـه  مـورد بررسـي قـرار گرفـت. در و    » رب«شد و پس از آن دو وجه ذكرشده براي واژه 
و نحوه انتخاب بهترين معنا بوده كـه دو محـور   » رب«توحيدي تمركز بر بحث چندمعنايي 

باشد  در تركيب جانشيني دو بخش اصلي اين مبحث مي» رب«نشيني و  در تركيب هم» رب«
بــوده اســت كــه  42و در بخــش غيرتوحيــدي، مبحــث اصــلي بررســي قســمت دوم آيــه 

  وجه غيرتوحيدي خود در قرآن است. در كاربرد» رب«ترين بخش ترجمه  پرچالش
  

  . مباحث پيشيني2
  شناسي واژه رب مفهوم 1.2

). اين 380- 362: 1386 عبدالباقي،( بار به كاررفته است 971، »رب«واژه رب در قرآن كريم 
ب است كه پس از طي چندين مرحله تطور معنـايي   كاوي از ريشه رب واژه به لحاظ ريشه

بزرگ، زيـاد، ريـيس و اقتـدار داللـت دارد (نـك: شـيرزاد و       به مفاهيمي مختلفي همچون 
). برخي پژوهشگران معتقدند اين واژه در سـه طيـف لغويـون،    113- 109: 1396همكاران، 

ها، بازخواني خـاص خـود را از    مفسران و متكلمان بايد بررسي شود و هريك از اين گروه
  راسر اثر).: س1393واژه رب دارند (نك: خوانين زاده و نجارزادگان، 

انـد   در وجه اسمي اين واژه برخي از عالمان لغوي مسلمان معنـاي آن را مالـك دانسـته   
) امـا برخـي   1/130: 1407؛ جـوهري،   15/128: 2001؛ ازهـري،  8/256: 1410، فراهيدي(

دهنده نزديـك دانسـته كـه بـه شـؤون       ديگر همچون شيخ طوسي مفهوم رب را به پرورش
: تـا  طوسـي، بـي  سـازد (  مراتب رسيدن او به كمال را فراهم مـي مربوب خود اهتمام دارد و 

). از سـويي  336: 1412راغب اصـفهاني،  ) و البته راغب نيز به اين معنا متمايل است (1/31
انـد   سيده معناي رب را سرور، مدبر و مـنعم برشـمرده   منظور و ابن ديگر برخي همچون ابن

) و برخي مفسـران وجـوه ديگـري از    227/ 5: 1417؛ ابن سيده، 1/399: 1414منظور،  (ابن
(ابن  اند را در ذيل معناي واژه برشمرده» خالق«و » صاحب«، »معبود«شئون خداوند همچون 
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: 1367قمـي،  ؛ و از مفسـران شـيعي:    1/33: 1420؛ ابوحيـان اندلسـي،    1/67: 1422عطية، 
1/28 .(  

رسـد بـراي هـر     نظرمـي چه گفته شد، در بررسي كتب لغوي و تفسيري، به  مطابق با آن
معناي فعلي يك وجه اسمي نيز برشمرده شده است. به عنوان مثال هنگامي كه براي ريشـه  

) بـراي واژه رب كـه   15/177: 1967(أزهـري،    شـود  ، معناي أصلح/يصلح بيان مي»ب رب«
: 1404فـارس،   گـردد (ابـن   صورت اسمي اين ريشه ثالثي فعلي است معادل مصلح بيان مي

تاحدودي براي صورت » ب رب«ر اين اساس اكثريت معاني ذكرشده براي ريشه ). ب2/381
اسمي آن قابل ذكر بوده و معاني صورت فعلي و اسمي اين ريشه قابل جمع هستند كه البته 

). 383- 381توان مشـاهده نمـود (نـك: همـان:      فارس به وضوح مي اين تالش را در اثر ابن
تر اصلي تمام معاني اسمي و فعلي اين ريشه بر بهبـود  مايه و بس اگرچه از نگاه مصطفوي بن

و حركت به سوي كمال داللت دارد و بنابر محل مورداستفاده معـاني ثانويـه از آن سـاخته    
  ). 4/18: 1368(مصطفوي، شود  مي

  
  سياق سه سطحي 2.2

بـدان   اي يـه از زاو يـك صورت گرفته كـه هر  يمتعدد يها نگارش ياقس يمعنا يفدر تعر
ــ   ــك: حس ــه ن ــت (از جمل ــه اس ــ 125: 1400 يني،پرداخت ــي،و هر ي؛نجم ؛ 51: 1361 يس

 يليهرنوع دل ياق راسكننده،  يفتعر ينصدر به عنوان اول يدمثال شه ي). برا86 :1390ي،رجب
 ياباشد و  يگره خورده است، خواه از گونه قرائن لفظ دپژوهشكه به فهم الفاظ مورداند  مي

اسـت   ياقمفاد و موضوع لفظ موردبحث نقـش دارد از مقولـه سـ    يينتبكه در  يقرائن حال
 ياقتفاوت كه س ينهست با ا يزجستار ن ينا يرشموردپذ يفتعر ين). ا13: م1978(صدر، 

ايـن  . ظاهر لفظ مستدل آن اسـت كه است » كالم يمفهوم محور« ي از منظر نگارندگانقرآن
هايي از مبنـا قـرار گـرفتن     الميزان رگه تعبير البته موضوع جديدي نيست و در تفسير بزرگ

مفهوم محوري كالم تحت عنوان سياق بارها مورد استفاده قرار گرفته و بـدان اشـاره شـده    
است. همچنين در برخي پژوهش هاي انجام گرفتـه درخصـوص واژگـان قرآنـي، مفهـوم      

)، 1390محوري كالم در سطح آيه و آيات با عنوان سياق ياد شـده اسـت (نـك: پـاكتچي (    
شناسي واژه قيوم، مطالعات قرآن و حديث، سال پنجم، شـماره اول)؛ امـا تفـاوت اثـر      ريشه

 - 2واژه.  ياقسـ  - 1سـطح اسـت:    5ها باور به بروز و ظهور سياق در  حاضر با اين پژوهش
- 5در سـوره.   ياقسـ  - 4). ينيو پس يشينيپ يات(مجموعه آ ياتگروه آ ياقس - 3. يهآ ياقس
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هرچند عمده بحث سياق در سه سطح اول خالصه مـي شـود و سـطح     در كل قرآن. ياقس
اگـر واژه   يگـر به عبـارت د  چهارم و پنجم بيشتر حكم مويد براي سه سطح مذكور هستند.

بر  يگردر چهار سطح د ياقسمفهوم محوري واژه،  يينمعنا بود، پس از تع موردپژوهش تك
 ياشتراك لفظ تواند يچندمعنا (كه م ياو د و اگر كند ييدتا آن را تأ گردد يم يبررس آناساس 

شبكه لذا اگر  خواهد بود. كننده كمك يي در كنار سياقمعنا ر) توجه به بستيرددر بربگ يزرا ن
 ممحكـ  يليقادر خواهد بود به عنوان دل ياديتا حد ز ،گردد يبررس يبه درستياق س ييمعنا

 يفهم، لزوماً خط يبرا ياقيج سطح سپن ينآن كه كاربرد ا يگرقابل استفاده باشد. نكته مهم د
 يهمگ ياسه  يااز دو  توان يآن م يلفظ و مفهوم محور يگاهو بسته به جا يستن يبو به ترت

  كه در اين پژوهش بر سه سطح آن تاكيد شده است. سطح استفاده كرد 5 ينا
  
 هاي روسي قرآن ترجمه 3.2

كتاب آسـماني اسـت كـه بـه دليـل      هاي اين ترجمه روسي قرآن كريم يكي از انواع ترجمه
نشـين روسـيه   پيدايش گرايش به خواندن قرآن به زبان بومي در ميان مردمان مناطق مسلمان

)، و شـايد ايـن مسـأله    8: 1392ق صورت پذيرفت (پاكتچي،  14هاي نخست قرن در دهه
نايي با شود آش هاي ترجمه قرآن به زبان روسي بوده است. گفته ميترين انگيزهيكي از اصلي

م آغاز شد، هنگامي كه به ابتكار پتر كبير يكي از 18قرآن به طور خاص در روسيه، در سده 
يويچ پوسـنيكوف نـام داشـت،    هاي فرهنگي مشهور در آن زمان كه پيوتر واسيليشخصيت

قـانون  «يا » قرآن محمد«م با نام 1716نخستين ترجمه از قرآن كريم را انجام داده و در سال 
ي وي به دليل بـازگرداني از زبـان فرانسـه، چنـدان     ام گرفت. با اين وجود، ترجمهن» عثمان

رسد امر ترجمه قرآن به زبـان روسـي، اثـرات    موفق و مورد استقبال نبود. هرچند به نظرمي
ي مخاطبان روس زبـان بـا كتـاب    مثبتي داشته و در كمترين وجه موجب آشنايي بالواسطه

هاي مختلف قرآن به زبان روسي ). در ميان ترجمه69: 1390مسلمانان بوده است(شجاعي، 
گرفته از ترجمه فرانسوي قـرآن اسـت، ايگنـاتي    كه شايد بتوان ادعا نمود اكثريت ايشان وام

م) از معدود مترجماني است كه با زبان عربي آشنايي 1951- 1883يوليا نوويچ كراچوفسكي(
 جـه ينمـوده و نت  سيتدر يلب دروس دانشگاهتمام قرآن را در قا باًيتقر يدر مقاطع داشته و

قابـل قبـول در محافـل     يا است كه ترجمه ميآن نسخه منحصربه فرد ترجمه او از قران كر
پس از وي و در سالهاي پـس از   .ديآ يمروس زبانان به شمار  يپژوه و اسالم يخاورشناس

در ويژگـي  هاي بسياري از قرآن كريم انجام گرفـت كـه همگـي    فروپاشي شوروي، ترجمه
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هـايي كـه   ). از جملـه ترجمـه  74: 1390مسلمان بودن مترجم آن مشترك بودند (شـجاعي،  
ي نـوري عثمـانف و والريـا پروخـووا اسـت. نـوري       توسط مسلمانان انجام گرفته ترجمـه 

عثمانف اصالتاً اهل داغستان در جنوب غرب فدراسيون روسيه است كه در ترجمه قرآن به 
اي متناسب با معاني قرآنـي نمـوده اسـت (پـاكتچي،     ارائه ترجمههمراه گروه خود سعي در 

) ترجمه ديگر مورد استفاده در اين پژوهش از آن والريا پروخووا اسـت كـه بـا    121: 1376
توان هماهنگي و شباهت  اندكي دقت در نوع عبارات مورد استفاده در ترجمه قرآن وي، مي

دهنـده ارادت وي بـه    ود كه اين امر نشانبسياري ميان ترجمه او و كراچوفسكي مشاهده نم
ي كراچوفسكي بوده و در مواردي همچون ترجمه آيات مورد بحث در اين پژوهش ترجمه

است كه  نالفيز ديگر ترجمه ناظم ترجمه اشتباهات ايشان در ترجمه را تكرار نموده است.
كل گرفتـه  در سالهاي اخير به چاپ رسيده است. جاذبه بررسي ترجمه وي از آن روي شـ 

ترجمه و نيز رسانده  انيخود را به پا يعال التيتحص رانيدر ا بودن؛ است كه افزون بر شيعه
 يانتخاب شد و در ابعاد 2016 لدر سا رانيا ياسالم يبه عنوان كتاب سال جمهورقرآن او 

ترجمـه را بـه جامعـه روس     نيمتاخرتر ي. افزون بر آن وديگسترده به انتشار آن اقدام گرد
بـه زبـان    ياديز يكينزد ،يو يواژگان يها نشيها و گز فيكرده است و تصر مينان تقدزبا

 يرسـابودن اسـتفاده از زبـان روسـ     زانيـ م تواند يآن، م يمعاصر دارد و نقد و بررس يروس
 يموثر خواهد بود كه ترجمه ها جهينت نيا تيمعاصر در ترجمه قرآن را نشان دهد؛ و در تثب

  است. يهر زبان يعصر يها يژگيبه و يبه روزگردان ازمنديقرآن همواره ن
  

  ها . وجوه معنايي و بازنمود3
تـوان ذكـر    تر ذكر گرديد براي واژه رب در قرآن كريم دو وجه معنايي مي همانطور كه پيش

كرد كه يكي ذكر اين نام براي خداوند و ديگري براي غيرخداوند است و البته چنـدمعنايي  
است كه در هر دو وجه بايد بررسي گردد. بـراي وجـه توحيـدي، دو    ويژگي مهم اين واژه 

رب در تركيب جانشـيني؛ كـه در    - 2نشيني  رب در تركيب هم - 1صورت قابل ذكر است: 
يابي آن با استفاده از سياق و نيز ذكر معادل روسـي آن   ادامه به بررسي هريك و نحوه معادل

يرتوحيدي مواردي بررسي شده اسـت كـه   ها پرداخته شده است. براي وجه غ و نقد ترجمه
  عدم توجه به سياق، ايجاد فهم ناقص كرده است.
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  وجه معنايي توحيدي 1.3
مشاهده گرديد تنوع معنايي براي اين واژه بسيار زياد » رب«همانطور كه در ذيل معاني واژه 

ست كـه  ها وجود ندارد. اما پرسش اصلي اين ا است تا حدي كه امكان جمع ميان تمامي آن
آيا مترجم تنها بايد از معادل خداوند استفاده كند يا اين اجازه را دارد كه هريك از معاني را 
به فراخور كاربرد در ترجمه به كار ببرد؟ و اگر مجاز به كاربرد هريك از اين معاني است بر 

ذيـل  هاي متـرجم در   رسد اگر بررسي نظر مي چه اساسي معادل انتخابي خود را برگزيند؟ به
را حركت به سوي كمال دانسته » ب رب«مايه اصلي  اين واژه بر اساس نظر مصطفوي كه بن

كه سازنده معاني ثانويه اين واژه است (نـك: مصـطوفي، پيشـين) صـورت گيـرد، بهتـرين       
راهكار براي انتخاب بهترين معناي ثانويه براي واژه رب به هنگام ترجمه، بررسي سياقي در 

(براي مشـاهده معـاني ده گانـه ايـن     گانه  ص شود از ميان معاني دهسه سطح است تا مشخ
) چه صورت اسـمي در زبـان   43- 37صص  :1393نجارزادگان،  ريشه ر.ك: خوانين زاده و

آيـد   روسي به عنوان معادل بايد مطرح گردد. هرچند از سخنان ساير لغويان نيز چنين برمـي 
ه به يكي از صفات الهـي اسـت. چراكـه    اشار» رب«كه در وجه توحيدي هر كدام از معاني 

خداوند هم مالك است و هم مدبر و هم منعم و معبود و تمـامي ايـن معـاني در ذيـل واژه     
  اشاره شده است.

  نشيني رب در تركيب هم 1.1.3
 6در تركيب با اسم جالله اهللا بيان شده اسـت.  » رب«آيه از قرآن كريم واژه  41مجموعاً در 

و  30؛ فصـلت 40؛ حـج 3؛ يونس54؛ اعراف28واژه اهللا قرار دارد (غافرپيش از » رب«مورد 
هاي مختلف بيان شده است  پس از نام جالله اهللا و در تركيب» رب«مورد  36) و 13احقاف 

؛ ...) و تركيب سياقي هر دو تركيـب:  23؛ انعام89،189، 54مائده؛ اعراف 28(از جمله: آيات 
  :رب+ اهللا و اهللا+ رب چنين بوده است

  الف: رب پيش از اهللا
). 91: 4، ج1409واژه اهللا به عنوان نام جالله خداوند ذكر شده اسـت (نـك: فراهيـدي،   

دانند كه بر سر آن ال آمده و با حذف همزه إله، و ادغام در ال به صورت  ريشه آن را إله مي
ــده اســت (أزهــري، ). 1/82: 1412؛ راغــب،64/ 4: 1414؛ صــاحب،6/222: 1421اهللا درام

شده كه حتي پيش از اسالم نيز به همين صورت استعمال   مچنين اسم علم خداوند دانستهه
است كـه خـداى تعـالى بـه تمـامى اسـماء        آن براي اين سخن  از جمله ادلهشده است.  مي
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ه)      و افعالى كه از اين اسماء گرفته شده، توصيف مى خود حسناي شود ولـى بـا كلمـه (اللـَّ
 تـوان گفـت   نمـي رحيم اسـت، ولـى    يااللَّه رحمان  توان گفت يعني ميشود،  توصيف نمى

). لـذا بـراي واژه اهللا از آن   30/ 1: 1374(طباطبايي،  رحمان اين صفت را دارد كه اللَّه است
رو كه همواره براي خداوند متعال استفاده شده و اسم علم است بايد به همـان شـكل علـم    

ست كه نبايد ترجمه شود. بر اين اساس تمركز واژگاني ا خود در ترجمه لحاظ شده و از وام
» اهللا«خواهد بود كه به كدام ويژگـي  » رب«سياق آيه و سياق دسته آيات بر روي محوريت 

  اشاره دارد.  
و قالَ رجلٌ مؤْمنٌ منْ آلِ فرْعونَ يكْتُم إِيمانَه أَ تَقْتُلُونَ رجـالً أَنْ  «سوره غافر  28سياق آيه 

درخصوص ايمان شخصي است كـه اهللا را بـه عنـوان    » ربي اللَّه و قَد جاءكُم بِالْبينات...يقُولَ 
اين سوره كه بـر مفهـوم محـوري داسـتان      35تا  23معبود خود برگزيده است. سياق آيات 

دانـد و دفـاع    كند درباره تكبر فرعون كه خود را معبـود مـي   حضرت موسي(ع) حركت مي
ن از حضرت موسي است. آنچه در سياق آيه مشخص اسـت بـه وجهـي از    مومن آل فرعو

رب بودن خداوند اشاره دارد كه فرعون در مقابل آن را براي خويش خواهان است كه همانا 
مورد پرستش قرار گرفتن توسط مردم اسـت و از همـين رو حضـرت موسـي او را متكبـر      

ياق اين دسته آيـات جاگـذاري واژه   رسد س نظرمي سوره). به 27و  26خواند (نك: آيات  مي
است كـه در آيـه   » اهللا«شدن، وجهي از شأن خداوندي  كند چرا كه عبادت معبود را تأييد مي

و معبود دروغين » اهللا«مورداشاره قرار گرفته و بيانگر تقابل دو سويه ميان معبود واقعي يعني 
الً أَنْ يقُولَ ربـي اللَّـه و قَـد جـاءكُم     أَ تَقْتُلُونَ رج«يعني فرعون است. بنابراين ترجمه عبارت 

...ناتيگويد معبود من اهللا است و  رسانيد كه مي به اين سبك كه: آيا مردي را به قتل مي» بِالْب
تر است. زيرا اشاره به اين نكته دارد  برايتان دليل آورده است؟ به مفهوم محوري آيه نزديك

ن فالني را پرستش مي كنم نبايد موجـب قتـل او شـود    كه صرف اين كه شخصي بگويد م
بخصوص كه براي كار خود دليل هم آورده است. بر همين اساس استفاده از معادل روسـي  

»Гocпoдь «1990انـد (كراچكوفسـكي،   كه كراچكوفسكي، عثمانف و زينالف استفاده كرده ،
پروخـووا اسـتفاده كـرده    كه  »Владыка«) يا 470، 2015؛ زينالف، 1995ذيل آيه؛ عثمانف، 

معبـود در معنـاي   » ( поклоняемый«، ذيل آيه) صحيح نيست و بايد معادل روسـي 2008(
  مورد عبادت واقع شده) ذكر شود.

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض في ستَّةِ أَيـامٍ ثُـم   «سوره اعراف  54سياق آيه 
لْعرْشِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثيثاً و الشَّمس و الْقَمرَ و النُّجوم مسخَّرات بِأَمرِه أَال علَى ا  استَوى
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يا همان مفهوم محوري آيه بحث از خلقت اسـت.  » لَه الْخَلْقُ و الْأَمرُ تَبارك اللَّه رب الْعالَمينَ
ه اين آيه در دسته مذكور قرار گرفته است مجموعـه اوامـري در   ك 58تا  52البته سياق آيات

گيري از رحمت واسعه الهي است كه هم از كتاب نازل شده براي مردم يعني قرآن قابل  بهره
) و هم راه تضرع و خوف الهي، و عدم فساد در زمين موجب جلـب  52دريافت است (آيه 

مـه طباطبـايي ذكـر وجـوهي از خلقـت      )؛ اما به تعبير عال56- 55شود (آيه  اين رحمت مي
) اما از آن رو كه سـياق  148/ 8ق: 1390خداوند نيز اشاره به رحمت الهي دارد (طباطبايي، 

آيه براي ترجمه به دليل استناد بيشتر، بر سياق دسته آيات ارجحيت دارد لذا مفهوم محوري 
نيـز  » خَلـق «اسـم   و» خَلَـق «است كه حضـور فعـل   » رب«آيه تعيين كننده واژه خالق براي 

بـه راسـتي   «مويدي بر اين معناست و ترجمه پيشنهادي براي اين واژه و عبارت اين است: 
ايـن مفهـوم البتـه    ». ها و زمين را در شش روز خلـق كـرده...   خالق شما اهللا است كه آسمان

، ذيـل  1990يك از مترجمان روسي قرار نگرفته است (نك: كراچكوفسكي، موردتوجه هيچ
 »Гocпoдь« ) و معـادل 157، 2015، ذيل آيه؛ زينالف، 2008؛ پروخووا، 1995انف، آيه؛ عثم

  شده است.  به عنوان خالق استفاده مي » творитель«اند درحالي كه بايد از واژه  كار برده را به
  أَيامٍ ثُـم اسـتَوى  الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض في ستَّةِ  ربكُم اللَّهإِنَّ «يونس:  3سياق آيه 
و مويـد آن در  نيز همچون آيه پيشين بر محوريت خالق بودن خداوند بوده » علَى الْعرْشِ ...

آمده است. و البته طبق مطالب قبـل مترجمـان روسـي    » إِنَّه يبدؤُا الْخَلْقَ...«آيه بعد با عبارت 
  اند. ود توجه نداشتهبايد ذكر ش» رب«قرآن بازهم به سياق و معنايي كه براي 

بيـان كـرده اسـت    » اهللا«و » رب«نشـيني   سوره حج تركيب ديگري از هـم  40سياق آيه 
و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ  ربنَا اللَّهالَّذينَ أُخْرِجوا منْ ديارِهم بِغَيرِ حقٍّ إِالَّ أَنْ يقُولُوا :«

رساني خداوند  كه چه در سياق آيه و چه در سياق دسته آيات به ياري» ... إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ
لَقَوِي «و » لَينْصرَنَّ اللَّه«، »دفْع اللَّه«به مومنان موردظلم اشاره دارد. در سياق آيه با قرائن لفظي 

در آيه » إِنَّ اللَّه يدافع..«بر اين امر تاكيد شده است. در سياق آيات همجوار نيز عبارات » عزِيزٌ
مؤيدات ديگري  41در آيه » مكَّنَّاهم في الْأَرضِ«و  39در آيه » نَصرِهم لَقَديرٌ  إِنَّ اللَّه على«، 38

در سياق آياتي كه همگـي بـر دفـاع از مظلـوم توسـط      رساني پروردگار هستند. لذا  بر ياري
توجه بود. قريب بـه   گري پنهان در واژه رب بي توان به وجه ياري خداوند داللت دارد، نمي

بيان كرده اسـت  » رب«براي » قام به/ عليه يقوم«اين معنا را نيز أزهري در اثر خود با عبارت 
توجه  ز همچون آيات پيشين ذكرشده بي). مترجمان روسي قرآن ني179/ 15: 1967(أزهري، 

؛ 1995، ذيـل آيـه؛ عثمـانف،    1990(كراچكوفسـكي،  »Гocпoдь«هـاي   بوده و تنها از معادل
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، ذيـل آيـه) در حـالي كـه     2008اند (پروخووا،  استفاده كرده »бог«) و 337: 2015زينالف، 
» помощник«  در معناي ياري كننده در سـياق ايـن آيـه   » رب«ارز صحيح در برابر واژه  هم

  است.
إِنَّ الَّـذينَ  «احقاف يكسان بوده و عبـارت كليـدي در آن    13فصلت و آيه  30سياق آيه 

فَـال  «و » أَالَّ تَخافُوا و ال تَحزَنُوا«هاي  است. در اين دو آيه عبارت »قالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقاموا...
عباراتي مشابه در اين دو دسته آيـات هسـتند. زيـرا بـه عـدم      » خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ

انـد. اگرچـه    خود دانسته و استقامت كـرده » رب«خوف و ترس كساني تاكيد دارد كه اهللا را 
أَبشرُوا «اين دو عبارت دال بر پاداش الهي بودن اين استقامت دارد و قرائن لفظي ديگر مانند 

رسـد تعيـين    نظرمـي  گذارنـد امـا بـه    بر اين امر صحه مي» اب الْجنَّةِأُولئك أَصح« و » بِالْجنَّةِ
احقـاف   11و  فصـلت  29در آيـه  » و قالَ الَّذينَ كَفَرُوا«كنندگي اصلي معناي رب در عبارت 

قرار دارند. در واقع سياق ايـن دسـته آيـات نشـان     » الَّذينَ قالُوا ربنَا اللَّه«هستند كه در مقابل 
اند در تقابل با كافران قرار دارنـد كـه ايمـان بـه      خود دانسته» رب« اني كه اهللا رادهد كس مي

» богيا  Гocпoдь «خداوند ندارند. پس مطلق خداوند در اين دو آيه مدنظر است. لذا معناي 
دهنده تمامي اوصاف الهي موجود در اهللا است كه براي مخاطب روسي ترجمه  بهترين نشان

انــد  اســتفاده كــرده» Гocпoдь«. زينــالف و ســايرين نيــز از معــادل قــرآن بــه كــار مــي رود
  ). 480، 2015؛ زينالف، 1995، ذيل آيه؛ عثمانف، 1990(كراچكوفسكي،

  ب: رب پس از اهللا
هاي  پس از نام جالله اهللا و در تركيب» رب«مورد  35تر اشاره شد در  همانطور كه پيش

  شوند: مختلف بيان شده است و به سه دسته تقسيم مي
إِنِّـي أَخـاف   «تركيب اهللا و رب (بدون هيچ پسوند يا پيشوند در رب) بدين صورت:  ـ

/ غـافر  54(اعـراف  » تَبارك اللَّه رب الْعالَمينَ«)؛ 16/حشـر  28(مائده » اللَّه رب الْعالَمينَ
إِنِّـي   «)؛ 8(نمل » رب الْعالَمينَسبحانَ اللَّه «)؛ 22(انبياء » فَسبحانَ اللَّه رب الْعرْشِ«)؛ 64

  ). 29(تكوير » أَنْ يشاء اللَّه رب الْعالَمينَ«)؛ 30(قصص » أَنَا اللَّه رب الْعالَمين
اختيار داللـت دارد كـه أزهـري بـا      مورد فوق بر معناي صاحب 8بررسي سياقي تمامي 

/حشـر  28). در سياق دو آيه مائده 15/176: 1967نام برده است (» كان له رباً يكون«عبارت 
آيد كـه نشـانگر تـرس بنـده از مـوال و       شمار مي يكي از قرائن لفظي به» أَخاف«عبارت  16

اختيار خود است، زيرا آيه اول به داستان فرزندان آدم اشاره دارد كه هابيـل باتوجـه    صاحب
كار بـرده   عبارت را به به ملكيت جان به خداوند، از تعرض به برادر خويش و كشتن او اين
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) و در آيـه پسـين بـه    27است و نيز در سياق آيات قبل به ارائه قرباني به پيشـگاه اهللا (آيـه   
جزاي ظالمين توسط خداوند اشاره دارد كه هر دو از لوازم صاحب اختياري خداوند اسـت  

در دو آيـه   باشد كه به هنگام تركيب با اهللا بايد بدان توجه داشت. و يكي از صفات الهي مي
» لَه الْخَلْقُ و الْـأَمرُ «وجود دارد، وجود قرائني مانند » تَبارك اللَّه رب الْعالَمينَ«ديگر كه عبارت 

) در سياق آيه، ساير قرائن در سـطح  64(غافر » الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً«) و 54(اعراف 
؛ اعراف 65) و خالق بودن خداوند (غافر 62، سياق دسته آيات همچون اشاره به حي (غافر

ورزد. زيرا تنها خالق هميشه حي است  ) بر اين صاحب اختياري مطلق خداوند تاكيد مي55
  كه قدرت تصرف بر آفريدگان خود را دارد. 
نيز بر صاحب بودن خداوند اشـاره   8و نمل  22دو وجه تسبيح خداوند در دو آيه انبياء 

) و نيز دوبار اشاره يكسان بـه داسـتان   23(انبياء » ال يسئَلُ عما يفْعلُ« شده است. قرينه لفظي
حضرت موسي به هنگام آتش آوردن براي اهل خود و بـه تبـع آن ورود بـه وادي مقـدس     

) بي ارتباط به وجه صاحب اختيار بودن خداوند بر همه امـور و  31- 29؛ قصص 8- 6(نمل 
در سياق آيـه  » يشاء اللَّه«ان نيست. كه البته عبارت از جمله اهل حضرت موسي و خود ايش

آيـه معـادل روسـي     8سوره تكوير نيز مويد ديگري بر اين امـر اسـت. لـذا بـراي ايـن       29
»полновластный «يك از چهـار متـرجم    هاي پيشين هيچ مناسب است كه البته طبق بررسي

انـد   اسـتفاده كـرده   »богو Гocпoдь«مورد اشاره بدان توجهي نداشته و از همـان دو معـادل   
، 2015، ذيل آيه؛ زينالف، 2008؛ پروخووا، 1995، ذيل آيه؛ عثمانف، 1990(كراچكوفسكي،

112 .(  
 8در » هللا رب العـالمين «و » الحمد هللا رب العالمين«تركيب هللا و رب كه به دو صورت  ـ

/ 10/ يونس 45/ انعام 65غافر  / 1(حمد » الْحمد للَّه رب الْعالَمينَ«آيه ذكر شده است: 
آيه كه تركيب  6). در 46/ نمل 162(انعام » للَّه رب الْعالَمينَ«) و 75/ زمر 182صافات 

ذكر شده است تركيب سياقي هر يك از آيـات فـوق قبـل از    » الحمدهللا رب العالمين«
قرار گرفته اسـت و  » عالمين«حمد خداوند را قرار داده و پس از آن واژه » رب«واژه 

در ايـن  » رب«رسد بررسي اين دو واژه كمك شاياني به درك معناي اصـلي   بنظر مي
هاي الهي است حال چه  آيات دارد. سياق آيات پيشين و پسين دال بر بخشش نعمت

دهي به برخي كافران  از نوع رحمت باشد (براي مثال در آيات:  ) و چه از نوع مهلت
از آن رو كه نعمت توسط خداوند بخشش يافته است پـس حمـد    (مانند آيات...) اما

آموزد چگونه حمد خدا را بگويد (طباطبـايي،   براي اهللا است و اوست كه به بنده مي
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) كما اينكه اين حمد در بيشتر موارد سـياق آيـات پيشـين و پسـين بـا      32/ 1: 1390
اطـالق حمـد از   تسبيح خداوند همراه شده و عالمه معتقد است در هيچ جاي قرآن 

سوي غير خداوند به جز اندكي از بندگان خالص، وجود نـدارد و همـواره حمـد از    
غير خداى تعالى هيچ موجودى به افعـال جميـل   سوي خود خداوند بوده است زيرا 

به هر وضعى كه او را بستايد، به همان  واو، و به جمال و كمال افعالش احاطه ندارد، 
يافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسـته،   مقدار به او و صفاتش احاطه

 و به آن تقدير اندازه گيرى كرده، و حال آنكه خداى تعالى محدود بهيچ حدى نيست
). لذا حمد بدين خاطر است كه نعمت به بنده داده شده است تا او بـه  33: 1(همان، 

د با اوسـت و  آيد انتخاب مقص سوي مقصد خود حركت كند اما از سياق آيات برمي
گيـرد.   هدايت و پروراندن او به سوي مقصد از سمت خداونـد متعـال صـورت مـي    

ال «الكرسي به اين نكته اشاره شده اسـت   گونه كه در برخي آيات همچون آيت همان
  ). 256(بقر، »  إِكْراه في الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغَي

قرار دارد كه جمع عـالَم اسـت. صـاحب الميـزان     كلمه عالمين » رب«سوي ديگر واژه 
مـي دانـد كـه شـامل تمـامى      » آنچه ممكن است كه بـا آن علـم يافـت   «معناي اين واژه را 

توان عالم خوانـد، و هـم صـنف صـنف      شود، هم تك تك موجودات را مى مى  موجودات
در » عـالمين «انسانها كه البته در قرآن معناي دوم مدنظر است و مويد آن نيز همين است كه 

: آل  نسـاء الْعـالَمينَ    و اصطَفاك علىهر جاى قرآن در همين معنا ذكر شده است. مانند آيه: (
(تا  1: فرقان،ليكُونَ للْعالَمينَ نَذيراً«  (تو را بر همه زنان عالميان اصطفاء كرد)، و آيه 42عمران،

آيـا   نَ الْفاحشَةَ ما سبقَكُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمينَ؟أَ تَأْتُورسان باشد)، و آيه: ( براى عالميان بيم
رويد، كه قبل از شما احدى از عالميان چنان كار نكـرده اسـت)    به سر وقت گناه زشتى مى

دهـد   ). با توجه به مطالب ذكر شده سياق در سه سـطح نشـان مـي   1/35: 1374(طباطبايي، 
ست كه بندگان را در مقصدي كه خود انتخـاب  حمد از سوي خداوند مخصوص خداوند ا

» تربيت كننده«و يا » پروردگار«در اينجا بايد در معناي » رب«رساند. لذا  اند به كمال مي كرده
يك از مترجمـان   است و هيچ »воспитатель«بازگرداني شود كه اين معادل در زبان روسي 

، ذيل آيـه؛  1990(كراچكوفسكي، اند روسي مورد اشاره در اين پژوهش بدان توجهي ننموده
 ، ذيل آيه).2015، ذيل آيه؛ زينالف، 2008؛ پروخووا، 1995عثمانف، 

الغير و جمع مذكر مخاطب كه  ضمير متكلم وحده و مع 3تركيب اهللا و رب همراه با  ـ
  هاي پرتكرار بررسي گرديده است:  آيه استعمال شده كه ابتدا تركيب 19در 
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)؛ 6/ زمـر  13/ فـاطر  102/ انعـام  32و  3/ يونس 64و  62(غافر » ربكُمذلكُم اللَّه « - الف
  ): 10(شوري » ذلكُم اللَّه ربي«

هـا   در آن» ذلكُم اللَّـه «هاي واژگاني، آيه و آيات در موارد فوق كه كليدواژه  بررسي سياق
ياق آيـه و چـه در   چه در س» خلق«و » جعل«ها با دو فعل  دهد تمامي آن قرار دارد نشان مي

إِنَّ ربكُم اللَّـه الَّـذي خَلَـقَ    « 3سياق دسته آيات قرين هستند. براي مثال در سياق آيه: يونس
ضالْأَر و ماوات62غـافر: »/ الس »قُ كُلِّ شَيخال كُمبر اللَّه كُمذل 64و » ء »    ـلَ لَكُـمعي جالَّـذ اللَّه
الس قَراراً و ضالْأَربِناء 102انعام»/ ماء »       قُ كُـلِّ شَـيخـال ـوإِالَّ ه ال إِلـه كُـمبر اللَّـه كُمذل و » ء

ها اجتناب شـده   همينطور ساير آيات بدين صورت كه بدليل تطويل بحث از ذكر تمامي آن
است. برآيند بحث اين است كه وجود اين دو فعل اشاره به آفرينش و خلق نعمـات الهـي   

چـه   اي از اين آفرينش اشاره شده است. امـا آن  ه در طول مفهوم محوري آيه به زاويهدارد ك
همچـون برخـي آيـات قبـل     » رب«شود نتوان در اينجا تنها به جنبه خـالق بـودن    باعث مي
)، 102(انعـام  » ء وكيـلٌ  كُلِّ شَـي   هو على«ت وجود قرائن لفظي ديگري همچون اطمينان ياف

)، 9(شوري،» ء قَديرٌ كُلِّ شَي  هو على«)، 101(انعام » ء عليم لَه صاحبةٌ...هو بِكُلِّ شَي...لَم تَكُنْ «
» مـنْ يـدبرُ الْـأَمرَ فَسـيقُولُونَ اللَّـه     «)، 3(يونس» يدبرُ الْأَمرَ«)، 61(غافر » لَذُو فَضْلٍ علَى النَّاسِ«

)، تماماً دال بر مالكيت خداوند بر همه چيـز دارد و بـه نظـر ميرسـد ايـن معنـا       31(يونس 
در سياق اين آيات است. كمااينكه در كتب لغت بر ايـن  » رب«تر به مفهوم موردنظر  نزديك

/ 8: 1410؛ خليـل،  67/ 1: 1967تاكيد شده است (نك: ابـن دريـد،   » رب«وجه اسمي واژه 
بـراي واژه  » سرپرست«و يا » مالك«). بر همين اساس معادل 2/81: 1412؛ ابن انباري، 256

براي آن قابـل تعريـف    »владелец«تر است كه در روسي معادل  رب در آيات فوق محتمل
هـاي روسـي    اي كه همچون ساير آيات پيشين درخصوص اين واژه در ترجمـه  است. نكته

؛ پروخـووا،  1995آيه؛ عثمـانف،  ، ذيل 1990مورد توجه قرار نگرفته است (كراچكوفسكي،
 ، ذيل آيه).2015، ذيل آيه؛ زينالف، 2008

» اعبدوا اللَّه ربي و ربكُم«)؛ 36/ مريم 51عمران  آل» ( ...إِنَّ اللَّه ربي و ربكُم فَاعبدوه«  - ب
در ايـن  » اعبـدوا  « و» فَاعبـدوه  «هـاي   ):  تركيب سياق آيه و آمدن عبارت117و  72(مائده 

لَقَـد كَفَـرَ    «)، 52(آل عمـران:  » الْكُفْـرَ «ها و كليدواژگان ديگري همچـون   آيات و نيز عبارت
ما كانَ للَّه أَنْ يتَّخذَ منْ «، »116(مائده » اتَّخذُوني و أُمي إِلهينِ منْ دونِ اللَّه« )، 73(مائده » الَّذينَ
لَددر سياق دسته آيات همگي بر دوگـان عبـادت و شـرك داللـت دارد. لـذا      ) 35(مريم » و

نزديك است كه در مقابل آن كفر و شرك قرار گرفته » معبود«در اينجا بيشتر به معناي » رب«
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است. و البته معادل روسي آن و عدم توجه مترجمان روسي قران به ايـن مهـم پيشـتر ذكـر     
  گرديد.
  ):56(هود » ربي و ربكُم تَوكَّلْت علَى اللَّه«  - ج

عالمه در ذيل اين آيه و در توضيح معناي رب و البته بدون ذكـر واژه سـياق، مفهـومي    
كننده معناي واژه است. ايشان با توجـه   دهد كه تا حدي روشن محوري از آيه را توضيح مي

دهد حضرت هود در رفع  ضيح ميدر آيه قبل، تو» فَكيدوني جميعاً ثُم ال تُنْظرُون« به عبارت 
را فرموده بدين معنا كـه  » توكلت...«توانند بكنند عبارت  اين احتمال كه كفار هيچ كاري نمي

). افزون بـر آن در  448: 10(طباطبايي، » من بر اهللا توكل دارم كه مدبر امور من و شماست«
داللـت بـر تـدبير امـور تمـامي      » ناصـيتها ما منْ دابةٍ إِلَّا هو آخـذٌ بِ  «ادامه آيه اين عبارت كه 

در آيه » ء حفيظٌ كُلِّ شَي  إِنَّ ربي على«موجودات به دست خداوند است. افزون بر آن عبارت 
» اهللا«در اين آيـه جـايگزين   » رب«پسين بر اين تدبير امور توسط خداوند اشاره دارد چراكه 

» ب رب«كه ابـن فـارس در جمـع معـاني ريشـه      شده و بر مطلق خداوند اشاره دارد. كمااين
: 2، 1404معناي محوري اين ريشه را تدبير امور مخلوقات بيان كـرده اسـت (ابـن فـارس،     

تر بنظـر ميرسـد و    نزديك» رب«به باطن واژه » مصلح امور«يا » مدبر امور«). لذا معادل 381
مول در ترجمه هـاي  است كه البته مطابق رويه مع »исправляющий дел«معادل روسي آن 

؛ 1995، ذيل آيـه؛ عثمـانف،   1990اند (كراچكوفسكي، يك بدان توجهي نداشته روسي، هيچ
  ، ذيل آيه).2015، ذيل آيه؛ زينالف، 2008پروخووا، 

در سياق آيـه و  » ال أُشْرِك بِرَبي أَحداً« ):  وجود عبارت 38(كهف » لكنَّا هو اللَّه ربي« - د
در آيه پيشين بر مفهوم ضمني عبادت داللت دارد كه » أَ كَفَرْت بِالَّذي خَلَقَك«  نيز قرينه لفظي

به اين مفهوم نزديك است. اين معادل براي آيـات ديگـري كـه    » رب«براي » معبود«معادل 
تركيب اهللا و رب را در خود دارند نيز قابل برداشت است. آيات مذكور اين موارد هسـتند:  

» و اللَّـه ربنـا  «)؛ 1(طالق » و اتَّقُوا اللَّه ربكُم«)؛ 126(صافات » م و رب آبائكُم الْأَولينَاللَّه ربكُ«
). در تمـامي ايـن   15(شوري، » اللَّه ربنا و ربكُم«)؛ 89(اعراف » أَنْ يشاء اللَّه ربنا«)؛ 23(انعام 

(صـافات،  » أَ تَـدعونَ بعـالً  «)، 23(انعـام،  » نَّا مشْرِكينَما كُ«موارد وجود قرائن لفظي همچون 
125» (ي اللَّهونَ فاجحينَ يالَّذ شوري » و)و امثال آن در سياق دسته آيـات بـراي مـوارد    16 (

در سياق اين آيات است كـه البتـه پـيش از ايـن بـه      » رب«براي » معبود«فوق دال بر معادل 
  ترجمه روسي اشاره گرديد.  4ارز روسي آن و نقد  هم



 33   كريم قرآن روسي هاي ترجمه در »رب« بازنمود بر تحليلي

  رب در تركيب جانشيني 2.1.3
تنهـايي اسـتعمال شـده     داوند بهواژه رب در اينجا منظور هنگامي است كه به عنوان اسم خ

بار در قرآن به كاررفته كه صـورت مفـرد   » 971» «رب«نيز اشاره گرديد كه كلمه  است. پيش
  ).304- 290: صص1420بار تكرار گرديده است (نك: عبدالباقي، » 967«آن 

به دليل گستردگي سطح كاربرد واژه در قرآن و محدوديت جستار، مفرد اين واژه كه به 
و بدون همنشين ذكر شده در سطح دسته آياتي كه تاكنون مورد اشاره قـرار گرفـت،   تنهايي 

ء  كُـلِّ شَـي    إِنَّ ربي على«بررسي شده است. براي مثال در قسمت قبل اشاره شد كه عبارت 
كه واژه اهللا پيش از آن آمده است و مرجـع اسـمي    سوره هود، به دليل آن 57در آيه » حفيظٌ
يا خداوند استفاده كرد و معـاني ديگـر واژه   » бог«شخص است بايد از معادل م» رب«واژه 

(آيـه  » ء ممـا تُشْـرِكُونَ   أَنِّي برِي«كاربرد ندارد. زيرا در سياق آيات پيشين وجود قرينه » رب«
معناي خدا ذكر » رب«) دال بر دوگان شرك و توحيد دارد و در مقابل غيرخدا بايد براي 54

دسته آيات قسـمت الـف    3در تركيب جانشيني خود در » رب«اين روش واژه شود. مطابق 
  (غافر، اعراف و يونس) مورد بررسي قرار گرفته است. 1- 1- 3

و قالَ فرْعونُ ذَروني «بدون همنشين ظاهر شده است: » رب«سوره غافر واژه  26در  آيه 
و در سـياق  » يبدلَ دينَكُم أَو أَنْ يظْهِرَ في الْأَرضِ الْفَسـاد  و لْيدع ربه إِنِّي أَخاف أَنْ  أَقْتُلْ موسى

» الَّذينَ آمنُوا معـه « (و ندا دهد) و در سياق آيات، با عباراتي همچون » و لْيدع«آيه با عبارت 
منْ كُلِّ متَكَبرٍ ال يؤْمنُ  إِنِّي عذْت بِرَبي و ربكُم« ) و 25(كساني كه همراه او ايمان آورده اند) (

تكرار شده است. دقـت  » رب«) همراه شده كه در اين آيه نيز دوبار واژه 27» (بِيومِ الْحسابِ
ايمـان  «و » نـدادادن «دهد مفهوم محوري پرستش خداوند با  در معناي قرائن لفظي نشان مي

گرفته اسـت. هـر دو سـياق دال بـر     قرار » عدم ايمان«و » تكبر«همراه و در تقابل با » آوردن
خوانده شدن خداوند دارد كه البته مي تواند به صورت خداوند مطلق نيز ذكر شود. » معبود«

بر خداوندگاري نيز داللت دارد و مي تواند به تنهايي اسـتفاده  » معبود«هرچند قرائن معناي 
  شود. 

دسـتور بـه   » فْيةً إِنَّـه ال يحـب الْمعتَـدينَ   ادعوا ربكُم تَضَرُّعاً و خُ«سوره اعراف  55در آيه 
توانـد هـر دو    شده است و همانند آيات پيشين اشاره به عبوديت دارد كه مي» رب«پرستش 
را به ذهن متبادر سازد و استفاده از هريك به نظر بدون اشـكال  » معبود«و » خداوند«معناي 

  ميرسد. 
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رجلٍ منْهم أَنْ أَنْذرِ النَّاس و بشِّـرِ    سِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلىأَ كانَ للنَّا«سوره يونس  2در آيه 
رب به صورت مفرد » الَّذينَ آمنُوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عنْد ربهِم قالَ الْكافرُونَ إِنَّ هذا لَساحرٌ مبِينٌ

يز همانند دو آيـه پيشـين اسـت و در    و همراه با ضمير آمده است. قرائن لفظي در اين آيه ن
در دو » الَّذينَ آمنُـوا «، »فَاعبدوه«در سياق آيه و » آمنُوا«تقابل با كافران و همراه با كليدواژگان 

  آيه قبل و بعد معناي معبود و خداوند را بيش از پيش نمايان مي سازد.
دهـد بهتـرين    نشان مـي  در جانشيني نيز» رب«بررسي سياقي اين دسته آيات براي واژه 

نوع ترجمه توجه به مفهوم محوري قرائني است كه در حول واژه قرار گرفته اسـت و ايـن   
بهترين راه براي حل چندمعنايي رب است. هرچند در سياق جانشيني، پركاربردترين معادل 

مـي باشـد و البتـه در تمـامي مـوارد      » бог«همان مطلق خداوند است كه در روسي معادل  
، ذيـل آيـات؛   1990مان روسي از همين معـادل اسـتفاده كـرده انـد (كراچكوفسـكي،     مترج

  ، ذيل آيات).2015، ذيل آيات ؛ زينالف، 2008، آيات؛ پروخووا، 1995عثمانف، 
  
  وجه معنايي غيرتوحيدي 2.3
كارگرفته شده است. اگرچه در  در سوره يوسف به» رب«ترين نمود وجه غيرتوحيدي  اصلي

»( ربيـون «)، 31؛ توبـه: 64،80عمـران:   (آل» اربـاب «صـرفي آن همچـون   هـاي   ساير صورت
ب داللت دارد  ) نيز بر معناي غيرتوحيدي ريشه رب79عمران،  ) و ربانيين (آل146عمران: آل

، ذيل آيات؛ 1990اند (نك: كراچكوفسكي، و مترجمان روسي قرآن به درستي به آن پرداخته
) امـا واژه  68و  240، 2015ذيل آيـات؛ زينـالف،   ، 2008، آيات؛ پروخووا، 1995عثمانف، 

) بـه  78- 76به صورت مفرد در وجه غيرتوحيدي خـود در دو سـوره انعـام (آيـات     » رب«
كاررفته كه از زبان حضرت ابراهيم به هنگام محاجه با مشركان بيان شده است و در سـوره  

) مورداسـتفاده قـرار   50و  42، 41يوسف به هنگام يادكرد از پادشاه و عزيز مصر (در آيات 
و قـالَ  « 42و بخش اول آيه  50و  41گرفته شده است. در سوره انعام و همچنين در آيات 

كبر نْدي عا اذْكُرْنمنْهناجٍ م ي ظَنَّ أَنَّهلَّذبراي غيرخداوند مشكلي را در فهـم  » رب«كاربرد » ل
فَأَنْساه « 42اند، اما قسمت دوم آيه  دهمعناي آيه ايجاد نكرده است و مترجمان درست معنا كر

برخي مترجمان روسـي قـرآن و حتـي برخـي     » الشَّيطانُ ذكْرَ ربه فَلَبِثَ في السجنِ بِضْع سنينَ
مـورد ترديـد    7مفسران را به اشتباه واداشته و باعث گرديده مسأله عصمت حضرت يوسف

تر است (براي مثال نك: مقاتل،  متقدم شايع قرار گيرد. اين مسأله بخصوص در ميان مفسران
؛ ابـــن 1/344: 1363؛ قمـــي، 2/46: 1980؛ فـــراء، 1/81: 1423؛ تســـتري، 2/305: 1423
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). اما شوكاني كه از متاخران اسـت اعتقـاد بسـياري از مفسـران را ايـن      186/ 1: 1411قتيبه،
وسـف برميگـردد   داند كه فراموشي توسط شيطان به يكي از آن دو جوان و نه حضرت ي مي

). اما در ميان مترجمان، حتـي زينـالف كـه شـيعه بـوده و عصـمت       3/35: 1414(شوكاني، 
پيامبران در نزد ايشان از بديهيات و ملزومات صفات پيامبري است؛ نسيان بر اثر تاثير شيطان 

، ذيـل  1990؛ كراچكوفسـكي، 240، 2015انـد (زينـالف،    را به حضرت يوسف نسـبت داده 
، ذيل آيات) البته عثمانف در اين مورد اسـتثناء بـوده و پيـام آيـه را     2008ا، آيات؛ پروخوو

  ، ذيل آيه). 1995دريافته است (نك عثمانف، 
قطعاً نبايد از اهميت اين اشتباه غافل گرديد زيرا گناهكار بودن حضرت يوسـف بـراي   

ت. در هـر  مخاطباني بازگرداني شده است كه در عهدين مشابه چنين سخني را خواهند يافـ 
رسد اين برداشت بي ارتباط به عدم توجه به شبكه سياقي واژه نيست. زيـرا   روي به نظر مي

و نيز در سياق آيه تمام ضميرهايي كه در » رب«در سياق واژه ضمير سوم شخص متصل به 
ـ » الذي«وجود دارد همگي به » فَأَنْساه الشَّيطانُ ذكْرَ ربه«جمله  ه رفيـق  برميگردد كه مربوط ب

). در سياق آيات پسين 246/ 11: 1374زنداني حضرت يوسف بوده است (نك: طباطبايي، 
يا صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي «براي آن شخص زنداني به كاررفته است » ربه«نيز واژه 

د...) (آيتـي،  اى دو زندانى، اما يكى از شما براى مـوالى خـويش شـراب ريـز    » ربه خَمراً ...
). همچنين در سياق سوره خداوند متعال حضـرت يوسـف را از مخلَصـين    240: 1، 1374

) كه با توجه به وصف صورت گرفته از مخلصين در سياق قرآني 24دانسته است (يوسف، 
يا همان مفهوم محوري مرتبط به بحث در كل قـرآن، تصـريح شـده اسـت كـه شـيطان در       

در اين آيه به معناي » رب«). با توجه به شواهد ذكرشده واژه 40مخلصين راه ندارد (حجر، 
 باشد. مي» покровитель«است كه معادل روسي آن » موال«و » سرور«

 

  گيري نتيجه. 4
كـاوي از ريشـه    بار به كاررفته است. اين واژه به لحاظ ريشـه  971واژه رب در قرآن كريم 

است كه پس از طي چندين مرحله تطور معنايي بـه مفـاهيمي مختلفـي همچـون     » ب رب«
بزرگ، زياد، رييس و اقتدار داللت دارد. همچنين اين واژه در برخي آيات بـه عنـوان اسـم    

ست و بر اين اساس با مفاهيم توحيدي ارتباط مسـتقيم دارد و در  كارگرفته شده ا  خداوند به
هاي دستوري ديگر آيات براي مفهوم غيرالهي استفاده گرديـده كـه بـا حـوزه      برخي تركيب

معنايي شرك در ارتباط بوده و به وجه غيرتوحيدي آن در قرآن مرتبط است. لذا اهتمام ويژه 
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طلبد. در وجه توحيدي تمركز بر بحث چنـدمعنايي  ها مي  اي را در بازگرداني به ساير زبان
در تركيب جانشيني دو بخـش  » رب«نشيني و  در تركيب هم» رب«بوده كه دو محور » رب«

سـوره يوسـف     42و در بخش غيرتوحيدي، مبحث اصلي قسمت دوم آيه  اصلي آن است
در كـاربرد وجـه غيرتوحيـدي خـود در قـرآن      » رب«ترين بخش ترجمه  است كه پرچالش

بايد از سياق در سه سـطح  » رب«دهد براي ترجمه  است. بررسي تمامي اين موارد نشان مي
ي قرآن لحـاظ نشـده و ايشـان    هاي روس كاربردي خود استفاده كرد و اين مطلب در ترجمه

 ترجمه كرده اند.» خداوند«در معناي مطلق  »богو Гocпoдь «تمامي موارد را به 

  
  نامه كتاب
 كريم.قرآن 

صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايـران،   :تهران چاپ چهارم، ، ترجمه قرآن،)1374، (آيتى، عبدالمحمد
  .انتشارات سروش

  نا.: بيچاپ: اول، بيروت ،المحكم و المحيط األعظم، )ق1421(ابن سيده، على بن اسماعيل
  . ، جمهرة اللغة، بيروت: دار العلم للماليين )م1988(ابن دريد، محمد بن حسن 
  . ، بيروت: دارصادر، چاپ: سوم لسان العرب  ،)ق1414(ابن منظور، محمد بن مكرم

اب العزيـز، گردآورنـده: طلبـه،    ، المحرر الوجيز فى تفسـير الكتـ  ق)1422( عطيه، عبدالحق بن غالب ابن
  .، بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون جمال

  نا.: بيچاپ: اول، قم، ، معجم مقاييس اللغه)ق1404، (ابن فارس، احمد بن فارس
، بيـروت: دار   الـدين، ابـراهيم   محقـق: شـمس    ، تأويل مشكل القرآن،)ق1423( قتيبه، عبداهللا بن مسلم ابن

    .الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
 ، قاهره: سعادت.البحر المحيط )،1328( محمد بن يوسف، ابوحيان اندلسى

 نا. بي :چاپ: اول، بيروت ،، تهذيب اللغة)ق1421، (ازهرى، محمد بن احمد

 )، تفسير تستري، بيروت: دار الكتب العلميه.1423تستري، سهل بن عبداهللا (

علـوم قـرآن و    ي،بـه زبـان روسـ    يمقرآن كر هاي كوتاه درباره ترجمه يگزارش)، 1377( ي، احمدپاكتچ
  .3، شيترجمان وح يث،حد
  .131- 121،صص 1ش يث،علوم قرآن و حد يم،در ترجمه قرآن كر ياضاف هاي يب، ترك)1376همو (
 شناسي واژه قيوم، مطالعات قرآن و حديث، سال پنجم، شماره اول. )، ريشه1390همو (

 جا. الصحاح، بيتا)،  (بي بن حماد يلاسماع ي،فاراب يجوهر

و حـوزه،    ، مجلـه پـژوهش  يمدر قـرآن كـر   ييچنـدمعنا  يفرامتن يمبان ي)، بررس1389( محمود ينيحس
 .33شماره
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سـال    قـرآن،  يشـناخت  زبـان  يها ، پژوهش»رب«واژه  يخيتار يمعناشناس)، 1394( محمود زاده، ينخوان
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